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گزارش

برای واحد های متخلف عرضه کننده مرغ در مازندران بیش از 17 میلیارد ریال پرونده تخلف تشکیل شده است. به گزارش 
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران؛ دکتر محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مازندران با اعالم این خبر افزود: در راستای نظارت همه جانبه بر اصناف و نحوه توزیع مایحتاج عمومی بازرسان این سازمان 
موفق به شناسایی 17 واحد متخلف عرضه گوشت مرغ در دیماه سالجاری شده اند. او با اشاره به تشکیل پرونده 17 میلیاردی 

برای این واحدهای متخلف و ارجاع به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی گفت: در جهت تنظیم بازار استان روزانه بیش از 100 
تن گوشت مرغ گرم و با قیمت 10500 تومان از طریق فروشگاه های بزرگ و واحد های صنفی در حال توزیع می باشد.

او در پایان تصریح کرد: هم استانی های عزیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی ، عدم صدور 
فاکتور، عدم درج قیمت، تقلب و ... می توانند مراتب را به تلفن 124 اعالم نمایند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران  خبر داد:

جریمه 17 میلیاردی برای عرضه کنندگان متخلف مرغ

رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی اتاق فکر توسعه 
و تعالی مازندران بر لزوم راه اندازی کارخانه های صنایع تبدیلی در 
این استان تاکید کرد و گفت: با وجود استعداد فراوان راه اندازی 
کارخانه های صنایع تبدیلی در مازندران، عوامل و مشکالت زیادی 
به ویژه مسائل قانونی موجب شده تا هنوز این اتفاق به غیر از 
صنعت لبنیات، در سایر زمینه ها صورت نگیرد. رضا اسماعیل زاده 
کناری در گفت وگو با ایسنا با بیان این که لبنیات از لحاظ کارکرد 
صنایع تبدیلی در مازندران به خوبی در حال فعالیت است، اظهار 
کرد: جای خالی تکنولوژی فرآوری ضایعات محصوالت کشاورزی 
در مازندران کامال مشهود است در حالی که نسبت به فعالیت در 
این امر، زمینه های مناسبی همچون فرآوری سبوس برنج، سبوس 

تخمیر شده برنج، پوست مرکبات و تولید پکتین وجود دارد.
فصلی نبودن کارخانه های صنایع تبدیلی در مازندران

وی در پاسخ به این سوال که آیا راه اندازی کارخانه های صنایع 
تبدیلی و فعالیت آن در مازندران به صورت فصلی خواهد بود یا در 
تمام سال ادامه دار است، تصریح کرد: زمانی که مواد اولیه در فصل 
تامین آن، به طور کلی تهیه شود می توان در طول سال فرآوری آن 
را انجام داد که این امر خود نیاز به زیرساخت های مورد نیاز را دارد.

رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی اتاق فکر توسعه 
و تعالی مازندران در ادامه با اشاره به مشکالت و موانع موجود در 
راه اندازی صنایع تبدیلی در این استان، خاطرنشان کرد: در ارتباط 
با فرآوری سبوس برنج در تمام جهان این امر متمرکز صورت 

می گیرد، بدین معنی که کارخانه شالیکوبی، تولید روغن، فرآوری 
سبوس و غیره به صورت یکجا انجام می شود.

اسماعیل زاده افزود: در مازندران کارخانه های شالیکوبی به صورت 
سنتی، پراکنده و نیمه متمرکز هستند و برای تهیه ماده اولیه مورد 
نیاز به منظور فرآوری سبوس، به واحدی غیر از این کارخانه ها نیاز 
است، در واقع عمال کارخانه های شالیکوبی در این استان امکان 

اولیه فرآوری را ندارند.
رشد قارچ گونه شالیکوبی های کوچک سنتی!

وی با اشاره به این که کارخانه های شالیکوبی کوچک، قارچ گونه 
رشد کرده اند و کارخانه مدرنی که بتواند همه آنها را به صورت 
همزمان انجام دهد، وجود ندارد، تصریح کرد: به دلیل این که در 
مازندران در همان ابتدا مسیر اشتباه طی شده است، این مشکالت 
به وجود می آید. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی ساری در ادامه در پاسخ به این پرسش که برای 
راه اندازی کارخانه های صنایع تبدیلی، اعطای تسهیالت مزیت 
محسوب می شود یا خیر؟ گفت: اعطای تسهیالت اگر بر مبنای 
در نظر گرفتن شرایط مالی، سود اقتصادی، بازار فروش و غیره 
باشد مطلوب است، اما اگر بدون بررسی بازار فروش و حساب 
درست، تسهیالت دریافت کنند، کار درستی نیست. اسماعیل زاده 
افزود: کارخانه هایی که توانمندی مالی باالیی دارند، در حال فعالیت 
هستند اما شرکت ها و کارخانه های کوچک با دریافت تسهیالت 
هزینه های خود را افزایش دادند و قابلیت رقابت ندارند که در این 

شرایط حتما با شکست مواجه می شوند. رئیس پژوهشکده علوم 
و صنایع غذایی مازندران در ادامه با اشاره به این که راه اندازی 
صنایع تبدیلی در مازندران از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: 
وقتی یک ضایعات به ارزش افزوده و یا یک ماده اولیه که ارزش 
از  هم  می شود،  تبدیل  باالتری  غذایی  ارزش  به  دارد  کمتری 
جهت ایمنی و امنیت مصرف کننده ارزشمند است و هم از بروز 
ضایعات دیگری که در سیستم تولید وجود دارد جلوگیری می کند. 
اسماعیل زاده افزود: به عنوان مثال پوست مرکبات ضایعاتی است 
که به عنوان مصرف طیور استفاده می شود، اما حاوی اسانس های 
طبیعی و پکتین است که با راه اندازی صنایع تبدیلی و استخراج آن، 

محصوالت ارزشمندی به دست می آید.
صنایع  کارخانه های  راه اندازی  در  موجود  قانونی  موانع  به  وی 
تبدیلی در مازندران، اشاره و اظهار کرد: موازی کاری بین جهاد 
کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت موجب سردرگمی 
تولیدکنندگان شده است؛ اگر یک سیاست واحد وجود داشته باشد 
که مسیر حرکت تولیدکننده از ابتدا تا انتها مشخص شود به طور 

قطع آسان تر به نتیجه خواهد رسید.
رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی اتاق فکر توسعه 
و تعالی مازندران به راه اندازی پنجره واحد اقتصادی در مازندران 
اشاره و خاطرنشان کرد: پنجره واحد اقتصادی به سیر روند صدور 
مجوزها کاری ندارد و تنها بازدهی و وضعیت اقتصادی موجود از 
طریق کارگروه ها را بررسی می کند؛ در واقع پنجره اقتصادی هیچ 

تاثیری در برداشته شدن موانع و مشکالت مسیر یک سرمایه گذار 
ندارد.

اسماعیل زاده با تاکید بر این که مسئوالن برای صدور مجوز به 
منظور جلوگیری از موازی کاری، باید تولیداتی که متفاوت هستند 
یا سنخیتی به یک ارگان خاصی دارند را در نظر بگیرند، گفت: باید 
توجه شود که صرفا صدور مجوز اهمیت ندارد، این که ارگان صادر 

کننده جواز، در قبال صدور مجوز، چه حمایتی می کند مهم است.

وی اظهار کرد: نکته بسیار مهم دیگر این است که متخصصانی 
که شرایط صدور مجوز و مباحث کارشناسی را به عهده دارند 
باید صالحیت موجود در آن زمینه را داشته باشند، به عنوان مثال 
در زمینه صنایع تبدیلی مواد غذایی فردی که کارشناس زراعت 
باشد، چرا که  نمی تواند موثر  در سازمان جهاد کشاورزی است 
اطالعات الزم و کافی را ندارد و در آینده مشکالت فراوانی به 

وجود می آید.
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مسئوالن وزارت بهداشت باید به منظور اطمینان مردم 
از غذاي رستوران هاي بین راهي، ماموران خود را براي 
بازدید  کنند.  اعزام  ها  رستوران  این  غذاهاي  بررسي 
رستوران ها توسط عوامل بومي به دلیل برخي مسائل 

حاشیه اي، رضایت بخش نیست.
کوچکی از سوادکوه

که  کنم  صحبت  اجتماعی  تامین  مورد  در  می خواستم 
داروهایی که برای افسردگی تجویز می کنند اصال بیمه 
قبول نمی کنند و داروخانه ها هم آزاد آن را قبول می کنند. 
واقعا  اعصاب  ناراحتی های  و  افسردگی  داروهای  قیمت 

گران است و مردم با مشکل روبه رو شده اند.
کنعانی از بابل

با  و  رفتم  فروشگاهی  به  بچگانه  لباس  خرید  برای 
برای  بلوز  یک  شدم  رو  روبه  آور  سرسام  قیمت های 
یک پسر هفت ساله کلی پولش است. من کارگر چطور 
می توانم شب عید برای فرزندان خرید عید را با این همه 
این  حال  به  فکری  مسئوالن  لطفا  بدهم.  انجام  گرانی 

گرانی های بی سروصدا بکنند.
شهروندی از گلستان

آمل-خبرنگار وارش: مهندس بهنام ولیزاده دبیر انجمن انبوه 
سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل گفت: اجرای مصوبه 
سال 1۳5۶ هیات وزیران و به تبع آن بخشنامه سازمان ثبت 
و اسناد و امالک در رابطه با اسناد قطعی ، رهنی و مشارکت 
های متعلق به آن و عدم واگذاری اختیار انتخاب دفترخانه ها به 
مردم ، موجب افزایش هزینه های مردم ، اتالف وقت و افزایش 
بوروکراسی می شود. دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن 
و ساختمان آمل گفت :تصمیم بر خالف خواست و اراده مردم 
میتواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و نتیجه آن به شکست 

است.
انبوه ساز برتر کشور ادامه داد:در مصوبه هیات وزیران که مربوط 
به ۳1 سال پیش است آمده است ؛برای تقسیم و تنظیم ثبت 
اسناد راجع به وزرات خانه ها و شرکت ها و بانک های دولتی 

و شهرداری ها که هدف هیات وزیران از وضع مصوبه تقسیم 
اسنادی بوده که منشا اصلی و اولیه وجود آن اسناد خود دولت 
بوده مثل قراردادهای خاص که فقط عده ای از اشخاص جامعه از 
شرایط ویژه آنها منتفع می گردند مانند وام های کالن و تسهیالت 
مبالغ باال که از سوی وزرات خانه ها و یا بانک های دولتی به 
اشخاص واگذار می گردد و یا واگذاری زمین های شهرک صنعتی 
یا اراضی ملی که دولت با اختیار خود به اشخاص منتقل می کند .

مهندس ولیزاده تاکید کرد : بنابراین فلسفه تقسیم اسناد ، در اسناد 
رهنی خرید مسکن که بدنبال سند قطعی تنظیم می شود ، معنا 
نخواهد داشت و این اسناد را نمی توان دولتی محسوب کرد و 

نباید مردم را از حق انتخاب دفترخانه اسناد رسمی محروم کرد.
وی ادامه داد  :اجازه بدهیم مردم حق انتخاب آزادانه دفترخانه 
اسناد رسمی را داشته باشند و در تنظیم اسناد به نزدیک ترین 

دفترخانه محل سکونت یا محل کسب خود یا به دفترخانه ای که 
از هر لحاظ مورد تایید ، امین و مورد اعتماد آنها بوده و در آنجا 

راحت ترند مراجعه نمایند.
انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل   انجمن  دبیر 
خاطرنشان کرد : مردم با اختیار و رضایت خود و با در نظرگرفتن 
توانایی ، شایستگی ، تخصص ، امانت داری ، سرعت عمل ، 
تخفیف و تکریم ارباب رجوع ، دفترخانه اسناد رسمی خودشان را 
انتخاب کنند و ایجاد مشکالت جدید در شرایط سخت اقتصادی و 

محدودیت آزادی ها برای مردم جایز و پسندیده نیست.

ورشکستگی  شایعه  جدید  دور  اقتصادی:  گروه 
بانکهای ایرانی در حالی از سوی دشمنان آغاز شده 
که تمام سپرده های زیر100میلیون تومان مردم بیمه 
بوده و در صورت بروز مشکل، ذخیره قانونی بانکها نزد 
بانک مرکزی جوابگو است. چند روزی است که دوباره 
در فضای مجازی، برخی دشمنان ایران شایعاتی را 
که  انداخته اند  راه  به  بانکها  ورشکستگی  بر  مبنی 
واقعیت نداشته و هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی 
فضای  در  که  شایعاتی  در  که  آنگونه  است.  ایران 
مجازی بر علیه بانکها و وضعیت مالی آنها دست به 
دست می چرخد، عنوان می شود، بانکها ورشکسته اند 
پول  و  کرده  جمع  را  خود  شعب  تمام  زودی  به  و 
سپرده گذاران را به غارت می برند؛ موضوعی که تنها 
هدف از طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم 
در شرایطی است که یکی از نقاط اصلی در نظر گرفته 
شده از سوی ایاالت متحده آمریکا و موافقان تحریم 
ایران، نظام بانکی است و این موضوع به صراحت در 

ادبیات تحریم کنندگان مشاهده می شود.
فصل جدید شایعات علیه نظام بانکی

از  ایران  بانکی  نظام  علیه  بر  شایعات  اعالم  البته 
کانال های  یا  خارجی  تلویزیونی  شبکه های  سوی 
تلگرامی معاند، پیش از این هم سابقه داشته و منجر 
به بروز مشکالتی برای برخی موسسات اعتباری و 
بانکها شده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی 
حل و فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعالم چنین 
در  را  سپرده گذاران  و  مردم  و  گرفته  رونق  شایعاتی 
فضای کنونی اقتصاد ایران، نگران کرده است. مردم 
فضای  در  شایعاتی  چنین  به  ناخواسته  گاهی  هم 
به  منفی،  تبلیغات  تحت تاثیر  و  کرده  توجه  مجازی 

صورت هیجانی وارد شعب بانکی شده و درخواست 
را دارند، در حالیکه کمتر  جابجایی سپرده های خود 
به این موضوع توجه می کنند که تمامی سپرده های 
زیر 100 میلیون تومان در نظام بانکی ضمانت شده 
برای سپرده های خرد وجود  نگرانی  هستند و جای 
ندارد؛ چراکه تمامی بانکها، مکلف به داشتن ذخیره 
قانونی نزد بانک مرکزی هستند. حتی سپرده گذارانی 
که سپرده آنها باالی 100 میلیون تومان است، چنانچه 
صد  سپرده های  از  مضربی  به  را  خود  سپرده های 
میلیون تومانی تبدیل کنند، حتما این سپرده ها هم 
راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند داشت. 
البته این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری 
که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری 
بود.  ایران درج نشده، قطعا صادق نخواهد  اسالمی 
پس الزم است که سپرده گذاران، با تحقیق و اطمینان 
از معتبر بودن موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری 
در آنها نمایند. در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده 
قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، سپرده ای است که 
بانک ها در حساب های خود نزد بانک مرکزی دارند 
یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می کنند. 
بانک های مرکزی حداقلی  برخی کشورها،  در  البته 
را به عنوان سپرده قانونی تعیین می کنند که برابر با 
درصدی از بدهی بانک ها یا در واقع سپرده مشتریان 
بانک ها است. در این میان حتی در کشورهایی که 
گاهی حتی مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی ندارند، 
وقایع  برای  ذخیره  نگهداری  به  اقدام  خود  بانک ها 
پیش بینی نشده ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای 
برداشت از حساب هایشان یا بحران بانکی می کنند که 
به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می شود؛ بنابراین 

استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه 
حسابداری ممکن است گمراه کننده باشد، زیرا ذخایر 
در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان 
سهام یک شرکت محسوب می شوند و بنابراین همراه 
با بدهیها در سمت چپ ترازنامه طبقه بندی می شوند، 
در صورتی که سپرده های قانونی بخشی از داراییهای 
ساالنه  گزارش  در  و  می شوند  محسوب  بانک  یک 
بانک ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی 

طبقه بندی می شوند.
سپرده های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان همه 

بیمه  هستند، نگران نباشید
بر همین اساس است که شاید اگر هر سپرده گذاری 
این موضوع را بداند که اگر سپرده ای کمتر از 100 
موسسات  یا  بانکی  نظام  در  هم  آن  تومان  میلیون 
اعتباری مجاز که نامشان از سوی بانک مرکزی اعالم 
شده است، داشته باشد، نباید نگران باشد، کمتر دل به 
شایعاتی بسپارند که آنها را نسبت به سپرده هایشان 
سپرده  که  است  این  واقعیت  اما  می کند؛  نگران 
گذاران کمتر به حقوق خود آشنا هستند و همین امر 
هم سبب می شود که با انتشار یک شایعه، خود را به 
شعبی برسانند که در آن سپرده ای دارند و دل نگران 
باشند که تکلیف سپرده هایشان چه می شود. هدف از 
تأسیس صندوق ضمانت سپرده ها به موجب ماده )۹5( 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران، تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران 
صورت  در  اعتباری  مؤسسات  سایر  و  بانک ها 
ورشکستگی است. حسب بند »ب« ماده )۹5( قانون 
فوق، عضویت کلیه بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری 
در صندوق ضمانت سپرده ها الزامی است. به موجب 
ماده )5 ( اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده های 
ریالی و ارزی هر شخص در هر مؤسسه اعتباری بر 
عهده این صندوق است و سقف تضمین برای هر یک 

پیشنهاد هیأت  به  اعتباری  از سپرده گذاران مؤسسه 
می رسد  وزیران  هیأت  تصویب  به  صندوق،  امنای 
که هم اکنون سقف مزبور برای مجموع سپرده های 
هر شخص در هر مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال 
است. به عبارت دیگر، چنانچه به موجب حکم دادگاه، 
صندوق  شود،  اعالم  اعتباری  مؤسسه  ورشکستگی 
سپرده های  وجوه  است  موظف  سپرده ها  ضمانت 
مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از 
مؤسسات اعتباری و ظرف 20 روز پس از اعالم کمیته 
اضطرار بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت 

امناء می رسد، پرداخت کند.
صندوق ضمانت سپرده ها دقیقا چه 

مسئولیتی دارد؟
در  را  حق عضویت هایی  رابطه،  همین  در  صندوق 
عنوان  تحت  وزیران  هیأت  مصوبات  چارچوب 
حق عضویت اولیه، ساالنه و خاص از بانک ها و سایر 
مؤسسات اعتباری مطالبه می کند؛ البته در مواقعی که 
منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود 
نداشته باشد، صندوق می تواند در اوراق مالی تحت 
تضمین دولت و یا بانک مرکزی حداکثر تا میزان 70 
درصد منابع خود سرمایه گذاری کند که از این محل نیز، 
منابعی برای صندوق ایجاد می شود؛ همواره ۳0 درصد 
از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان نمی بایست 
سرمایه گذاری گردد و به همراه سایر منابع صندوق که 
صرف سرمایه گذاری نشده است، می بایست در حسابی 
نزد بانک مرکزی نگهداری شود. نکته دیگر این است 
که صندوق ضمانت سپرده ها به میزان پرداخت هایی 
که به سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ورشکسته انجام 
ذی ربط  اعتباری  مؤسسه  بستانکاران  جزء  می دهد، 
صندوق  مدیرعامل  طالبی،  محمد  می گیرد.  قرار 
ضمانت  بود:  کرده  اعالم  پیش تر  سپرده ها  ضمانت 
صندوق به پشتوانه قانون است و به موجب قانون، 

امر تضمین بازپرداخت سپرده های مشمول تضمین 
بر عهده این صندوق است؛ بنابراین صندوق ضمانت 
سپرده ها با منابعی که از طریق دریافت حق عضویت ها 
از مؤسسات اعتباری و سود سرمایه گذاری های خود 
بدست می آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا 
بازپرداخت وجوه سپرده های تضمین شده است، در 
چارچوب مصوبات هیأت امناء و پس از اعالم کمیته 

اضطرار اقدام کند.
وی البته به این نکته هم اشاره کرده بود که به هر 
بازپرداخت  تکافوی  صندوق  منابع  چنان چه  حال 
صندوق  نشود،  ورشکسته ای  مؤسسه  سپرده گذاران 
از موعد حق عضویت  پیش  اخذ  از طریق  می تواند 
ساالنه از مؤسسات اعتباری، اقدام نماید. همچنین، در 
صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تأیید هیأت 
عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، منابع 
مورد نیاز صندوق به صورت تسهیالت از بانک مرکزی 
تأمین خواهد شد. در عین حال، عالوه براین که توان 
بازپرداخت سپرده ها از سوی صندوق ضمانت سپرده ها 
امنیت خاطر سپرده گذاران را تأمین می کند. وجود و 
حضور کارآمد صندوق ضمانت سپرده ها به عنوان یکی 
از ارکان شبکه ثبات مالی در بازار پول نیز اطمینان 

بخش سپرده گذاران است.
مردم به شایعات توجه نکنند

در این میان بهتر است که مردم به چنین شایعاتی 
مورد  در  اقدامی  گونه  هر  برای  و  نکرده  توجه 
سپرده های خود، موضوع را از طریق بانک مرکزی 
نیز روز  بانک مرکزی  اینکه  پرس و جو کنند؛ کما 
گذشته در اطالعیه ای اعالم کرد که مطالب منتشره 
از سوی رسانه های معاند پیرامون بانک های کشور، در 
راستای تالش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است.

هم اکنون هم بانک مرکزی از مردم می خواهد که در 
این زمینه هوشیاری الزم را داشته باشند.

دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل خواستارشد؛

عدم اجرا و لغو مصوبات کمیسیون 
تقسیم اسناد دولتی رهنی مسکن در آمل 

محرومیت 1۸ساله کارگران فصلی 
و پروژه ای از مزایای بیمه بیکاری

پروژه ای  مانندفعالیتهای  غیرمستمر  ومشاغل  فصلی  کارگران 
بیمه  قانون  بیکاری محرومندکه طبق  بیمه  ازمزایای  درحالی 
بیکاری،تمام شاغالن تحت پوشش قوانین کاروتامین اجتماعی 
باید ازمزایای آن بهره مند شوند. بر اساس آنچه که در قانون 
بیمه بیکاری آمده است، »بیکار« به فرد بیمه شده ای اطالق 
می شود که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار 
باشد. همچنین براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت 
تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه بیکارموقت شناخته شود 
و همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند 
سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار شوند، مشمول دریافت 
مقرری بیمه بیکاری می شوند. اما در سال 7۹ سازمان تامین 
اجتماعی با صدور دستورالعملی به شماره 1042۸/1000 رسما 
کارگران مشاغل غیردائم، فصلی و پروژه ای که پس از اتمام کار 
یا پروژه، بیکار می شوند را شمول دریافت مقرری بیمه بیکاری 
خارج کرد. بر اساس بند 7 دستورالعمل مذکور، »کارکنان شاغل 
در کارهای با ماهیت غیردائمی مانند طرح ها، پروژه ها و پیمان ها، 
فعالیت های ساختمانی و عمرانی و ... صرفا در صورتی که بر 
اساس رأی مراجع حل اختالف در اثنای کار و فعالیتی که بابت 
آن استخذام گردیده اند اخراج شده باشند مشمول استفاده مقرری 
مشاغل  کارگران  بند،  این  طبق  بود.«  خواهند  بیکاری  بیمه 
غیردائم و پروژه ای مانند سدسازی، راهسازی و غیره که بعد 
از یک بازه زمانی به سرانجام می رسند، پس از پایان پروژه نمی 
توانند بیمه بیکاری بگیرند. اما پس از شکایت شاکیان به دیوان 
عدالت اداری در خصوص استنکاف تامین اجتماعی از پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری به این گروه از کارگران، دیوان عدالت اداری 
با رد این شکایت اعالم کرد: بر اساس ماده 2 قانون بیمه بیکاری، 
بیکار فرد بیمه شده ای است که »بدون میل و اراده خود« از 
کار بیکار شود. بنابر توجیه دیوان عدالت اداری کارگران مشاغل 
فصلی و غیر مستمر به دلیل اینکه در زمان آغاز به کار به زمان 
پایان پروژه و اتمام کار خود آگاهند بنابراین بیکاری آنها »بدون 
میل و اراده« تلقی نمی شود و نمی توانند از مقرری بیمه بیکاری 
استفاده کنند. بر این اساس »کارگران فصلی« و »شاغل در 
مشاغیر غیر دائم« صرفا در شرایطی می توانند از مزایای قانون 
بیمه بیکاری و دریافت مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند که 
در حین کار اخراج و بیکار شوند که فقط در این صورت بیکاری 
آنها »بدون میل و اراده« تلقی می شود. چند نکته برای خروج 
این کارگران از شمول دریافت مقرری بیمه بیکاری مطرح است. 
نخست: در حالی کارگران فصلی و مشاغل غیرمستمر از دریافت 
مقرری بیمه بیکاری محرومند، که طبق قانون بیمه بیکاری تمام 
کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی به شرط 
پرداخت سهم ۳ درصد صندوق بیمه بیکاری، می تواند از مزایان 
قانون بیمه بیکاری بهره مند شود. با این حال، این کارگران 
با وجود پرداخت سهم ۳ درصد صندوق بیمه بیکاری از سوی 
کارفرمایانشان اما از مزایای این قانون بی بهره اند. دوم: از سوی 
اداری به استناد ماده دو  دیگر بر اساس تفسیر دیوان عدالت 
قانون بیمه بیکاری، کارگرانی می توانند از این مزایا استفاده کنند 
که »بدون میل و اراده خود« بیکار شوند و کارگری که می داند 
در یک تاریخی اشتغال وی در آن کار به پایان می رسد، پس 
مشمول دریافت بیمه بیکاری نیست. در این خصوص نکته مورد 
اختالف نظر بین وزارت کار و دیوان عدالت این است که بنا 
به تفسیر وزارت کار، کارگران فصلی و غیرمستمر هر چند می 
دانند در یک تاریخی پروژه به اتمام می رسد اما بیکاری آنها 
همچنان »بدون میل و اراده« آنها است و از سر ناچار که پروژه به 
پایان رسیده بیکار می شوند. سوم: اگر قرار است این کارگران از 
شمول پرداخت بیمه بیکاری محروم شوند چرا سهم ۳ درصدی 
صندوق بیمه بیکاری از سوی کارفرمایان این کارگران دریافت 
می شود تا برای پرداخت بیمه بیکاری به سایر کارگران هزینه 
شود؟ بر اساس این گزارش، قطعا خروج کارگران مشاغل فصلی 
و غیرمستمر تحت پوشش قوانین کار و تامین اجتماعی از شمول 
یک قانون حمایتی منطقی به نظر نمی رسد. در عین حال وزارت 
کار نیز به عنوان سیاستگذار در امور مربوط به تنظیم روابط کار 
با پرداخت بیمه بیکاری به این نوع کارگران موافق است. در این 
شرایط باید زمینه پرداخت بیمه بیکاری به این گروه از کارگران 

نیز فراهم شود.

دور جدید شایعه ورشکستگی بانکها؛

نگران نباشید،سپرده ها بیمه  هستند

گروه اقتصادی:  معاون امور دهیاری سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور گفت: بر اساس الیحه بودجه سال آینده ، 
اعتبار دهیاری های کشور نسبت به سال جاری بین 20 تا 25 

درصد بیشتر می شود.
سعیدرضا جندقیان در ساری افزود: در سال جاری میزان بودجه 
دهیاران که از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود، 
حدود ۳4 هزار میلیارد ریال است که به طور کامل تخصیص 

می یابد.
وی گفت: در الیحه بودجه سال آینده هم بیش از 40 هزار 

میلیارد ریال اعتبار برای این منظور پیش بینی شده است.
معاون امور دهیاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

با اعالم این که الیحه اصالح قانون دهیاری ها در کمیسیون 
کالنشهرهای دولت در دست بررسی است، افزود: این الیحه 
نیز پس از تایید هیات دولت برای تصویب به مجلس شورای 

اسالمی ارسال خواهد شد.
جندقیان مزیت اصلی این الیحه را کوتاه کردن دست دهیاری 
ها برای صدور مجوز ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و گفت: 
در این الیحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسالمی 
ماده ۹۹ که برای برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج 

از شهرهاست، تشدید خواهد شد.
وی در مورد برخورد با دهیاران متخلف در صدور مجوز ساخت 
و سازهای غیرمجاز، ضمن تایید تخلف برخی دهیاران در این 

بخش، افزود: پرونده تعدادی از این دهیاران برای برخورد قانونی 
به دستگاه قضایی ارسال شده است.

جندقیان تعداد دهیاری های مصوب در کشور را ۳7 هزار و 100 
دهیاری اعالم کرد و گفت که تاکنون ۳5 هزار دهیار مستقر و 

فعال شده اند.
کشور  دهیاری  و  ها  شهرداری  سازمان  دهیاری  امور  معاون 
صبح امروز به منظور بازدید از طرح های دست دست اجرا در 

روستاهای مازندران به این خطه شمال کشور سفر کرد.
نشست با استاندار مازندران و بازدید از طرح های عمرانی در 
دست اجرا در روستا از مهم ترین برنامه معاون سازمان شهرداری 

ها و دهیاری های کشور در مازندران بود.

 معاون امور دهیاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور :

بودجه دهیاران درسال آینده 25 درصد بیشتر می شود


